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 وَالْبَحْر  الْبَر َّ فِي وَحَوَلْنَاهُنْ آدَمَ بَنِي كَرََّهْنَا وَلَقَدْ﴿

 هِوََّيْ كَثِريٍ عَلَىٰ وَفَضََّلْنَاهُنْ الطََّي َّبَاثِ هِيَ وَرَزَقْنَاهُنْ

﴾تَفْضِيلًا خَلَقْنَا   
 

 

 

 صذق هللا انعظيى                                                                 

 

[21:  اإلسراء]                                                                    
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 االهداء
 

اىل َقش يف صدزي حت  ,اىل يٍ غسض يف ذاتً دديٌيخ انطًٌح ً االػتًبد ػهى اهلل ثى ػهى اننفط 

 انؼهى ً انؼطبء ً االَفخ ً ػهٌ اذلبيخ ً حتدي انراد نهٌصٌل اىل ادلجتغى ً ادلساو ... أثً انؼصٌص 

اىل انقهت اننبصغ ثبنجٍبض  ,اىل زيص احلت ً ثهعى انشفبء  ,اىل يٍ ازضؼتين احلت ً احلنبٌ 

 ...... ايً احلجٍجخ .

 حني حٍبنيت ... اخٌتً ً اخٌاتً  نربٌئخ اىل زٌباىل انقهٌة انطبىسح انسقٍقخ ً اننفٌض ا

 اىل كم يٍ ظبَدًَ ً قدو يل اندػى ً ادلؤاشزح ً اَبز يل دزًة ادلؼسفخ ً يعبنكيب .

 اهدي                                                                                                                                     
 اىل اجلميع انتاجي العلمي                                                                                                               
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 شكر و تقدير
يف يثم ىره انهحظبد ٌتٌقف انرياع قجم اٌ خيط احلسًف نٍجًؼيب يف انكهًبد تتجؼثس االحسف 

جتًٍؼيب يف ظطٌز  ً ظطٌز كثريح متس يف اخلٍبل ً ال ٌجقى ننب يف هنبٌخ ادلطبف اال ً ػجثب اٌ حيبًل 

 قهٍال يٍ انركسٌبد ً صٌز جتًؼنب ثسفبق كبٌَا اىل جبَجنب .......

انٌاجت ػهٍنب شكسىى ًًداػيى ً حنٍ خنطٌ خطٌتنب االًىل ً خنص جبصٌم انشكس ً انؼسفبٌ 

يٍ ًقف ػهى ادلنبثس ً اػطبَب يٍ ثنٍبد فكسح نٍنري اىل كم يٍ اشؼم ذيؼخ يف دزًة ػًهنب ً 

 دزثنب اىل االظبترح انكساو يف كهٍخ انقبٌٌَ ً انؼهٌو انعٍبظٍخ .

( انري تفضم أ.و.د. زائد صبحل ػهً              ً َتٌجو ثبنشكس اجلصٌم اىل االظتبذ )

 ً االحرتاو.ثبالشساف ػهى ىرا انجحث فجصاه اهلل ػنب كم خري ً نو ينب كم انتقدٌس 

 

 الباحثة                                                                                                                                           
 مساح مقداد حكيم                                                                                                                               
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 اقرار املشرف
 
دور االمم المتحدة في حماية حقوق أشهد أن اعداد هذا البحث الموسوم )) 

في كلية القانون والعلوم السياسية / (( قد جرى تحت اشرافي االنسان 
كلية  جامعة ديالى  وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في

 .و العلوم السياسية / قسم العلوم السياسية  القانون
 

 

 
 انمشرف :                                                                                         

 انتىقيع   :                                      

 2112انتاريخ  :          /     /                                       
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 المقدمة

سعى التنظيم الدورل حلماية احلقوؽ السياسية داخل الدوؿ, حبيث دل تعد مسألة احًتاـ ىذه  فقد    
احلقوؽ من الشؤوف الداخلية اليت ربتكرىا الدوؿ. وىكذا فأف مفهـو احلماية الدولية كاف نتاج ظروؼ 

زاع من اثر على فاعلية دولية واقليمية, تنازعتها يف ذلك الوقت ادلصاحل الوطنية والدولية, وما كاف ذلذا الن
 احلماية الدولية ذاهتا.

وأالف تشكل احلماية الدولية حقيقة ملموسة, فهي اجملاؿ الذي انتقل من خاللو القانوف الدورل من     
 قانوف جلماعة من الدوؿ إذل قانوف للمجتمع الدورل أو ما يسمى )مبدأ العادلية(.

 الملخص

من األفكار احلديثة نسبيًا يف رلاؿ حقوؽ االنساف, اذ اف مفهـو  إف فكرة احلماية الدورل ال زالت     
, وذًكرت ايضًا يف 8461احلماية  ظهر ألوؿ مرة بالنسبة حلماية االقليات يف معاىدة وستفاليا عاـ 

, ووردت محاية األقليات يف  اتفاقيات أخرى أخذت توقع تباعاً, 8181بروتوكوؿ مؤسبر فينا ادلوقع عاـ 
منها, ونصت أيضًا معاىدة برلُت سنة 81بُت سردينيا وسويسرا ادلادة 8184التنازؿ عاـ  مثل معاىدة

على إلزاـ كل من بلغاريا ومونتينيجرو وصربيا ورومانيا وتركيا باحًتاـ احلريات واحلقوؽ الدينية  8181
 دلواطٍت تلك الدوؿ.

 أهمية البحث: 

قبل كل شيء, من أمهية احلقوؽ اليت جيب أف يتمتع هبا وتنبثق أمهية دراسة موضوع حبثنا ىذا اواًل و      
وال نبالغ إذا قلنا إف احًتاـ احلقوؽ اإلنساف ىي السبيل الوحيد اإلنساف يف ظل متغَتات دولية متسارعة, 

الستقرار الدوؿ داخلياً ودعم واستقرار األمن والسلم الدورل, فعلى مستوى الدوؿ ال يداين فكرة السيادة 
اذلدؼ من وجود أو إجياد  -وفق مدرسة العقد االجتماعي -ورسوخها إال احلقوؽ اليت ىي يف أمهيتها 

الدوؿ, فمن احلقائق ادلهمة اليت البد من إبرازىا اواًل إف للحقوؽ وظيفة خطَتة, فهي ليست ترفًا بل 
 د الدوؿ. ضروريات حيوية من دوهنا ال تتحقق لإلنساف كرامة أو إرادة وىذا ما جيعلها الغاية من وجو 
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كذلك يؤدي تدويل محاية حقوؽ اإلنساف إذل ربديد مضموف ىذه احلقوؽ, وإجياد قواعد قانونية       
دولية تتعلق بادلواطنُت األفراد, مثل إقرار حق الشكاوي الفردية لألفراد ضد الدوؿ على مستوى األمم 

ورة مركز قانوين دورل للفرد, إذ من ادلتحدة وبعض نظم احلماية اإلقليمية, وىذا من شانو أف يؤدي إذل بل
ادلعلـو أف خالفًا فقهيًا عميقًا ال زاؿ حيتدـ حوؿ اعتبار الفرد من أشخاص القانوف الدورل العاـ, وفيما 
يتعلق باحلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف, فإهنا تدفع أكثر ذباه اعتبار الفرد من أشخاص القانوف الدورل 

 العاـ.

 مشكلة البحث: 

ما مشكلة البحث فًتتبط دببدأ السيادة, إذ كانت العالقة بُت الدولة ورعاياىا ال تتصل من قريب أ     
أو بعيد بالعالقات الدولية, فحقوؽ اإلنساف تعد من اختصاص كل دولة بشئوهنا, فحقوؽ ادلواطنُت سبس 

التسليم بوجود  ىل يتم , لكن بصورة خاصة سيادة كل دولة, إذ صلد فكرة احلقوؽ ذات جذور داخلية
أف اختصاص الدولة ديكن أف يصبح زلاًل لتدخل القانوف  وىل ؟  حقوؽ عامة رلردة عامة لإلنساف

 ىنا فقط يتزاحم التدخل الدورل مع مبدأ السيادة. ؟ سلالفة صارخة حلقوؽ اإلنساف وىل توجد ؟الدورل

فيو أف لكل دولة شؤوف داخلية  فاإلشكالية ىنا ىي تقاطع احلماية مع مبدأ السيادة, فمما الشك     
ال تسمح لغَتىا من الدوؿ أف تتدخل فيها باعتبار أهنا سبس سيادة الدولة, وليس ىناؾ مسألة أكثر يف 

 .إثارة دلوضوع السيادة من احلقوؽ

 فرضية البحث: 

رة اثبات تطبيق احلماية الدولية حلقوؽ االنساف و اعتبارىا ضرو وتقـو فرضية البحث على أساس      
انسانية و اخالقية جيب على دوؿ العادل تفعيلها , وكذلك اثبات وجود االنتهاكات ذلذه احلقوؽ و 

 محايتها , باإلضافة اذل زلدودية ىذه احلماية بسبب ما يسمى بسيادة الدوؿ .

 لذا البد من محاية مكملة للحماية السابقة والذي يتمثل يف تقرير محاية دولية ذلذه احلقوؽ من خالؿ 
 القانوف الدورل حلقوؽ اإلنساف.
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 هيكلية البحث:   

على ما تقدـ سنتناوؿ يف ىذا البحث مفهـو احلماية الدولية يف مبحثُت, االوؿ سيكوف للوقوؼ      
على تعريف دبفهـو احلماية الدولية ومصادره على ادلستوى الدورل يف مطلٍب أوؿ, ويف ادلطلب الثاين 

جل ادلعوقات اليت تواجو سنتناوؿ تطور احلماية الدولية وأمهيتها يف الوقت احلاضر. وادلبحث الثاين سيعا
احلماية الدولية, ويف مطلبُت أيضًا سيتناوؿ االوؿ ادلشاكل اليت تواجو احلماية الدولية على ادلستوى 

 الداخلي, فيما يتناوؿ الثاين ادلشاكل اليت تواجو احلماية على ادلستوى الدورل. 
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 االطار النضري 
 

لكل فرد حييا على ىذه األرض األحقية يف محاية حقوؽ اإلنساف , وتعزيزىا وتطويرىا وفقاً          
دلصاحل اآلخرين ومصلحتو كونو فرداً لو حقوؽ وعليو واجبات , وتكوف عملية التطوير والتعزيز عن طريق 

سبييز لعرؽ أو دين  الوسائل السلمّية والقانونية . ولنتعلم الكيفية اليت ضلمي هبا حقوؽ اإلنساف دوف أي
أو ...اخل , علينا أف نتعلم ماذا نعٍت حبقوؽ اإلنساف , وىي احلريات واحلقوؽ ادلستحقة لكل فرد , 
ويستند ىذا ادلفهـو على اإلقرار واإلعًتاؼ بقيمة وكرامة مجيع البشر , وحقهم يف التمتع باحلريّات , 

رد على إزباذ ما يناسبو من القرارات لتنظيم حياتو وإقرار تلك احلريّات , كاألمن واألماف , و قدرة أي ف
. وزبتلف التعريفات حلقوؽ اإلنساف من رلتمع آلخر , إلختالؼ الثقافات بُت اجملتمعات , وقد قمت 
بذكر التعريف الذي جيب أف يسود كل اجملتمعات على اختالؼ ثقافاهتا , و يتشعب ىذا التعريف 

 . دات اجملتمعاتليشمل عناصر أخرى وفقاً لثقافة وعا
ال تقل احلماية الدولية عن غَتىا من مواضيع القانوف الدورل أمهية, و ال تقصر عن غَتىا يف إثارة     

اخلالفات الفقهية والقانونية, للوقوؼ على حقيقة ىذا ادلصطلح, فاحلماية الدولية سبثل يف  بعض 
فعل على انتهاؾ ىذه  االحياف فعل من اجملتمع الدورل لتجنب انتهاؾ حقوؽ االنساف, ويف االغلب ردة

 احلقوؽ.
على ما تقدـ, يعد من األمهية دبكاف توضيح ادلراد باحلماية الدولية, إذ أف ذلك ضروري لتحديد     

 نطاؽ عمل اتفاقيات احلماية الدولية, ومعرفة أين تبدأ  وأين تنتهي.
االوؿ سلصص لتعريف  طلبادل, سيكوف يف مطلبُت عليو ولإلحاطة دبفهـو احلماية الدولية, سنتناولو     

الثاين سيتناوؿ موضوع  ادلطلب احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف لغًة واصطالحاً, مث بياف مصادرىا, أما 
 تطور احلماية الدولية ووصوذلا اذل ما وصلت اليو, وكذلك أمهية احلماية الدولية يف الوقت احلاضر.
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 المطلب االول
 رهاو مصادتعريف الحماية الدولية 

 
اذا كاف فقهاء اللغة دل خيتلفوا كثَتًا فيما بينهم  حوؿ معٌت احلماية, ألهنم زلكوموف دبا تفرضو        

ىذه الكلمة من معٌت لغوي, فإف األمر سلتلف بالنسبة لفقهاء القانوف الدورل, وللوقوؼ على ما تعرب 
, فإننا سنتناوؿ يف فرعُت ادلعٌت عنو مفرديت)احلماية والدولية ( لغة ومصطلح )احلماية الدولية ( اصطالحاً 

 اللغوي للحماية الدولية يف الفرع االوؿ, ويف الفرع الثاين نستعرض مصادر ىذه احلماية .
 

 النوع االول
 تعريف الحماية الدولية

للوقوؼ على ادلراد باحلماية الدولية, البد اواًل من استعراض ادلعٌت اللغوي ادلكوف دلصطلح)احلماية        
 ية(, مث نعرج على ادلعٌت االصطالحي , وذلك يف نقطتُت:الدول

 

 أواًل: الحماية الدولية لغة: 
احلماية: يقاؿ محِى الشيء حيميو مِحايًة)بالكسر( أي َمنَػَعو ومحى ادلريض ما يضره منعو اياه وأحتمى      

ويقاؿ محيت القـو محايةً  . (8)ىو من ذلك  وربّمى أمتنع  واحَلمّي  ادلريض ادلمنوع من الطعاـ والشراب
. ومحاه حيميو  محاية  دفع عنو وىذا شيٌء محّي أي زلضور ال يقرب, ورباماه الناس  أي   (1)أي نصرهتم

. ويقاؿ ىذا الشيء محي, أي زلضور ال يقرب, ومَحَيَتو مِحايًة اذا دفعت عنو, ومنعت (3)توقوه واجتنبوه
ي بذلك  ألنو ديد محايتو لذويو فهو  يدافع عنهم, كما قاؿ منو  من يقربو, واحلميم القريب ادلشفق ومس

, ويف اجلملة صلد احلماية  تأيت على 81تعاذل  يف كتابو العزيز))وال يسأُؿ محيٍم مَحيما(( ادلعارج آية : 
 .(6)معاٍف ىي: ادلنع, والنصرة وىي داخلة  ربت  معٌت ادلنع الف النصرة منع الغَت من االضرار بادلضرور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .41ص,بدوف  طبع ,بَتوت  ,دار صادر بَتوت  ,الطبعة األوذل  ,عرب لساف ال ,.ابن منضور  8
 163ص,ىػ8613  ,لبناف ,بَتوت,عادل الكتب ,الطبعة االوذل  ,كتاب االفعاؿ ,. ابن القطاع 1
 .41ص,باب احلاء,8468 ,لبناف,بَتوت,سلتار الصحاح,الطبعة االوذل  ,. االماـ  ابو بكر زلمد عبد القادر 3
 .111ص, ىػ8681 ,دمشق,دار القلم ,الطبعة الثانية ,مفردات القرآف ,االصفهاين. الراغب 6
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الدولية : الدَّولة و الدُّولة العقبة يف ادلاؿ واحلرب, وقيل مها لغتاف فيهما و اجلمع ُدَوؿ و ِدَوؿ, وقيل      
صار الفيُء ُدولًة بينهم,  الدَّولة بالفتح يف احلرب أف تداؿ إحدى الفئتُت, والدُّوؿ بالضم يف ادلاؿ يقاؿ:

. داؿ ,يدوؿ (8)وقاؿ الزجاج الدُّلة  اسم الشيء الذي يُتداوؿ  والدَّلة الفعل واالنتقاؿ من حاٍؿ حلاؿ
َدواًل, ودولة فهو دائل. وداؿ األمر انتقل من حاؿ إذل حاؿ, ودالت االياـ دارت, ودالت دولة 

تارة ذلؤالء وتارًة ذلؤالء. ودولة مفرد مجعو دوالت, و االستبداد, زالت, واداؿ الشيء جعلو مداولة, أي 
ُدَوؿ, وِدًوؿ. واليـو الَدولة :إقليم يتمتع  بنظاـ  حكومي واستقالؿ سياسي., َدولّية: أسم منسوب اذل 

 .(1)ُدَوؿ, و ُدَولّية أسم مؤنث منسوب إذل دوؿ
 

 ثانياً: الحماية الدولية اصطالحاً:
دورل يف تعريف احلماية الدولية فمنهم من اعطاىا معنًا واسعا, ومنهم من اختلف فقهاء القانوف ال     

ضيق منها, وادلالحظ اف االتفاقيات وادلعاىدات واالعالنات ادلتعلقة باحلماية دل تورد تعريف ذلا, وإمنا  
اً, وكأهنا نصت  على رلموعة من االجراءات اليت تُلـز هبا الدوؿ سواء أكاف ىذا االلتزاـ قانونيًا أـ أدبي

 قصرت ىذه احلماية على ىذه االجراءات )من حيث التعريف(, أي عرفت االصطالح جبملة اجراءات.
 لذا البد لنا من استعراض ما طرحو الفقو من تعريف واالقتصار عليو:

, تبٌت شلثلي 8444يف احدى حلقات النقاش اليت نظمتها اللجنة الدولية للصليب االمحر يف عاـ     
ت االنسانية التعريف االيت: )مفهـو احلماية الدولية يشمل  اصطالح احلماية يف رلاؿ حقوؽ ادلنظما

االنساف  بصفة عامة مجيع االنشطة  اليت هتدؼ  لضماف  االحًتاـ الكامل  ذلذه احلقوؽ وفقا  لنص 
 .(3)وروح القوانُت ذات الصلة(

احلماية الدولية وحسب, بل واحلماية  إف ما يالحظ على ىذا التعريف ىو انو ال يصلح  لتوصيف   
الوطنية اليت تتحملها  الدولة بالدرجة االساس, ووفقا للتعريف فأف احلماية الدولية تتمثل دبختلف 
االنشطة اليت سبارسها اذليئات للضماف الكامل الحًتاـ ىذه احلقوؽ, ودبا ينسجم مع نص وروح 

 حلقوؽ االنساف.النصوص الواردة يف القانوف الداخلي او الدورل 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .113ص,اجلزء احلادي عشر ,مصدر سبق ذكره ,ابن منضور .8
 814,818ص,1111 ,القاىرة,عادل الكتاب,اجمللد االوؿ,الطبعة االوذل ,معجم اللغة العربية ادلعاصرة,د. امحد سلتار عمر .1
 .1ص,1116 ,القاىرة ,العربية  دار النهضة,عدد الطبعة دوف,احلماية الدولية للمشردين قسريا داخل  دوذلم,صايف يوسف دد. زلم. 3
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 اال اف التعريف  دل يبُت ما ىي ىذه االجراءات ودل يعط  مصاديق لتكوف مثال يقاس عليو.    
كذلك ُعرفت احلماية الدولية إهنا: )تكمن يف االساس يف ازباذ العديد من االجراءات  العامة اليت      

سبارسها  األجهزة ادلتخصصة يف األمم ادلتحدة, أو ما سبارسو اجهزة احلماية الدولية اخلاصة ادلسئولة عن 
ات دبوجب اتفاقيات الوكاالت الدولية مراقبة  تنفيذ الدوؿ التزاماهتا باحًتاـ حقوؽ االنساف, واليت أُنش

ادلتخصصة واالتفاقيات اليت تلت ميثاؽ األمم ادلتحدة(, ومعيار التمييز اإلجراءات العامة اليت سبارسها 
االجهزة  ادلتخصصة  واحلماية اخلاصة, ىو اف يكوف العمل دبوجب ميثاؽ األمم ادلتحدة, أو دبوجب 

كاالت الدولية, فمىت كانت احلماية  دبوجب ادليثاؽ كانت محاية اتفاقيات أو معاىدات خاصة تربمها الو 
كانت محاية   -ولو استنادا إذل ادليثاؽ  -عامة, وإذا كانت  دبوجب اتفاقيات أبرمتها الوكاالت الدولية 

خاصة. وجاء ىذا التعريف أكثر ربديداً من  سابقو إذ قصر احلماية على تلك اليت ربمل الصفة الدولية 
 .(8)ستها االمم ادلتحدة او الوكاالت ادلتخصصةسواء مار 

وقد عرفت)فرانسواز بوشيو سولينية(احلماية بقوذلا:)تعٍت احلماية اإلقرار باف لألفراد حقوقا, واف    
السلطات اليت سبارس السلطة عليهم لديها التزامات, وتعٍت الدفاع عن الوجود القانوين لألفراد, إذل 

تعكس فكرة احلماية مجيع اإلجراءات ادلادية اليت سبّكن األفراد ادلعرضُت  جانب وجودىم ادلادي. لذلك
للخطر من التمتع باحلقوؽ, وادلساعدة ادلنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ويف كل حاؿ على 

 .(1)منظمات االغاثة اف تكرس  ىذه القوانُت بصورة ملموسة(
ه, انو ركز على التزاـ الدوؿ ذباه االفراد وما يقع على نتوصل من التعريف إذل أف ما يسًتعي االنتبا    

عاتقها  من التزامات ذباه حقوؽ االفراد, ودل يشر اذل اجلانب الدورل للحماية اال انو اشار يف ما بعد اذل 
اف الوضع القانوين لألفراد وإف كاف حيدد بالقانوف الداخلي, اال أف ىناؾ عناصر سلتلفة يف القانوين 

في  وضعًا قانونيًا دوليًا على ألفراد, ومصدر ىذه العناصر ىي االتفاقيات واالعالنات الدورل تض
 والربتوكوالت والعهود ادلتعلقة حبقوؽ االنساف السارية يف  وقت السلم.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ادلكتب اجلامعي ,الطبعة االوذل  ,ضمانات حقوؽ االنساف  ومحايتها وفقا للقانوف الدورل,عبد الرمحن ناصر الدين  لد. نبي .8

.جاء التعريف اعاله يف معرض بياف انواع احلماية اليت  قسمها ادلؤلف اذل نوعُت  محاية قضائية 881ص,1114 ,االسكندرية ,احلديث
 ومحاية غَت قضائية وىي ادلشار اليها.

 ,بَتوت,دار العلم للماليُت ,عودترمجة زلمد مس ,الطبعة االوذل  ,القاموس العلمي للقانوف االنساين,فرانسوز بوشيو سولينية .1
 .316-313ص,1114,لبناف
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بينما رأى بعض الفقهاء أف احلماية الدولية تقسم إذل نوعُت من احلماية, احلماية الدولية ادلباشرة     
واحلماية الدولية غَت ادلباشرة, يُراد باألوذل: )مجلة االجراءات واالنشطة اليت تباشرىا االجهزة ادلعنية على 

 أقرهتا ادلواثيق الدولية, والتصدي ادلستوى الدورل او االقليمي لفرض احًتاـ حقوؽ االنساف اليت
لالنتهاكات  اليت ترتكب  ضد ىذه احلقوؽ, بغية وقف وزلو اثارىا او التخفيف منها(. بينما يقصد 
باحلماية الغَت مباشرة:) تلك ادلهاـ واالنشطة اليت تنهض  هبا االجهزة الدولية على ادلستوى الدورل او 

العاـ الذي يكفل اقرار وتعزيز حقوؽ االنساف, عن طريق صياغة االقليمي, بغرض خلق او اجياد ادلناخ 
وتقنُت القواعد واالحكاـ ادلتعلقة حبقوؽ االنساف ونشر الوعي هبا بُت الشعوب واحلكومات على حٍد 

 (.(8)سواء
ونرى يالحظ على ىذا التعريف انو عمد اذل تقسيم احلماية اذل قسمُت, رغم اف التعريف البد اف     

يكوف جامع, كذلك ال يغيب على اخلبَت أف ادلعٌت الثاين الذين تعرض لو تعريف احلماية الغَت مباشرة 
ف يف االوساط ىو تعريف دلفهـو تعزيز حقوؽ االنساف, والذي يهدؼ اذل نشر ثقافة حقوؽ االنسا

الدولية واحمللية وتتواله ادلنظمات الدولية احلكومية وغَت احلكومية, وعلى ادلستوى الوطٍت غالبًا ما تعمل 
 من اجلو ادلنظمات ادلستقلة عن الدولة وىي منظمات اجملتمع ادلدين.

....(, وكأنو اراد اف  اما اذا رجعنا اذل التعريف األوؿ نراه عرؼ احلماية بػ)مجلة االجراءات واالنشطة    
رغم  -يؤيد ذلك التعريف الثاين -حيصر احلماية باإلجراءات ادلادية اليت تتوالىا األجهزة الدولية ادلعنية 

اف  احلماية تأخذ يف اغلب االحياف صور معنوية او ادبية, مثل حث الدوؿ على محاية احلقوؽ 
لة احلقوؽ يف بعض الدوؿ لتشكيل رأي عاـ السياسية, او قياـ بعض ادلنظمات بنشر تقاريرىا عن حا

دورل يدفع الدوؿ  وادلؤسسات الدولية اذل الضغط على تلك الدوؿ من اجل ربسُت حاؿ احلقوؽ 
 االنساف لديها .

وقد عرؼ البعض احلماية الدولية اهنا:)) االجراءات اليت تتخذىا اذليئات الدولية ازاء  دولة ما,      
 بتنفيذ ما تعهدت  والتزمت بو  يف االتفاقيات  الدولية حلقوؽ  االنساف,  للتأكد من مدى التزامها 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

8. B. George , The Concept and Present Status of International Protection of 
Human , Rights Forty Years , After Universal Declaration ,1989-p17. 
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 ((. (8)والكشف عن  انتهاكاهتا  ووضع مقًتحات  او ازباذ  اجراءات  دلنع  ىذه االنتهاكات
التعريف أعاله جاء مستوعبًا ألنواع احلماية الدولية واالقليمية, ألنو اشار إذل أف الغاية من     

اإلجراءات للتأكد من التزاـ الدوؿ دبا الزمت بو نفسها يف االتفاقيات  الدولية , اليت قد تكوف  ذات 
لالنتهاكات عن طريق  صفة اقليمية, اضافة إذل إمكانية أف يكوف للهيئات الدولية صالحية عالجية

 وضع مقًتحات او ازباذ اجراءات.
شلا تقدـ نرى اف  تعريف احلماية الدولية دائما  يدور حوؿ  مجلة غَت زلددة من االجراءات اليت      

زبتلف من ىيئة دولية اذل اخرى, وزبتلف  يف ادلنظمات االقليمية عنها يف الدولية, ويف االمجاؿ ديكن 
لدولية ىي )اختصاصات وإجراءات رقابية سبارسها ادلنظمات واذليئات الدولية القوؿ اف احلماية ا

 واإلقليمية حبق أعضاءىا لفرض احًتاـ حقوؽ االنساف (.
 

 الثاني النوع
 مصادر الحماية الدولية

 
إف لفكرة ادلصادر يف القانوف الدورل أمهية كبَتة, وتستخدـ ىذه ادلفردة لإلشارة اذل دالالت ثالث      

 ي:ى
األوذل :ويراد هبا األساس القانوين للحماية الدولية, دبعٌت االساس ادللـز أي قوتو ادللزمة بتعبَت أخر مصدر 

 فاعلية القاعدة الدولية, وىو ادلراد يف تناولنا دلوضوع ادلصادر. 
القاعدة سبب الثانية: يقصد هبا ادلصادر ادلادية للقاعدة القانونية, أي ادلناىل االوذل اليت استقت منها 

العوامل اليت سامهت يف تكوين القاعدة كالقانوف  -ذلذه ادلصادر -وجودىا ويضاؼ ذلا 
 الروماين,واإلسالمي.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .31,ص8443باسيل يوسف,محاية حقوؽ االنساف ,بدوف عدد الطبعة,ادلؤسبر الثامن عشر الرباد احملامُت العرب ,ادلغرب , .8
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 الثالثة: تستعمل مفردة مصدر للتعبَت عن ادلصادر الشكلية للقانوف, اي طرؽ تكوين القاعدة القانونية, 
 .(8)اخلي او االتفاقيات اجلماعية )الشارعة ( على ادلستوى الدورلمثل التشريع على ادلستوى الد

وتستند مصادر احلماية الدولية  اساسًا على مصدرين  رئيسُت مها ادلصادر  العادلية وادلصادر    
 اإلقليمية:

 
 اواًل: المصادر العالمية. 

وتشتمل ىذه ادلصادر على نوعُت, ادلصادر العامة وادلصادر اخلاصة, اما بالنسبة لألوذل, فهي      
ادلصادر  ادلتمثلة بادلواثيق واإلعالنات اليت  تضمنت مجيع أو اغلب احلقوؽ اليت يفًتض اف يتمتع  هبا بٍت 

لِشرعة  الدولية حلقوؽ االنساف اإلنساف, وتشكل حاليا شريعة عامة حلقوؽ اإلنساف حىت إهنا مسيت بػ )ا
, والعهد الدورل 8461, واإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف ؿ 8461(, وتشمل ميثاؽ االمم ادلتحدة  

 .               8444,والعهد الدورل للحقوؽ االقتصادية واالجتماعية ؿ8444للحقوؽ ادلدنية والسياسية ؿ
خر, فلم يتضمن اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف مثاًل أية وزبتلف فاعلية ىذه ادلصادر من مصدر أل     

آلية  إلزامية قانونا مقارنةً  بالعهد الدورل للحقوؽ ادلدنية والسياسية, رغم ذلك يعد اإلعالف اخلطوة االوذل  
اليت مهدت  الطريق لًتسيخ ىذه احلقوؽ  بشكل ملـز قانونا يف العهدين الدوليُت الالحقُت لو  

8444(1). 
يضاؼ ذلذه ادلصادر رلموعة من اإلعالنات أصدرهتا اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة , منها اإلعالف     

, واإلعالف اخلاص حبقوؽ االشخاص ادلنتمُت ألقليات  قومية 8413اخلاص  باحلق يف التنمية الصادر  
سبر العادلي حلقوؽ االنساف  , و االعالف الصادر عن ادلؤ  8441او اثنية او لغوية او دينية والصادر  يف  

 . (3)وبرنامج العمل الذي سبخض عنو ادلؤسبر8443الذي ُعقد يف العاصمة النمساوية فيينا   , 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اجمللة ادلصرية ,نظاـ محاية حقوؽ االنساف  يف منظمة االمم ادلتحدة  والوكاالت الدولية  ادلتخصصة ,ابو الوفا  دد. امح   .8
 .81ص,8411 ,16العدد ,للقانوف الدورل 

 .88ص,1113  ,القاىرة,دار الشروؽ ,الطبعة االوذل  ,اجمللد االوؿ,موسوعة احلقوؽ ,شريف بسيوين  دد. زلمو  .1
  ,العراؽ بغداد ,دار السالـ ,الطبعة االوذل  ,ادلدخل لدراسة القانوف الدورل حلقوؽ االنساف ,كذلك د. ىادي نعيم ادلالكي    

 .38ص,1111
الطبعة االوذل  ,احلماية ادلوضوعية واالجرائية  حلقوؽ االنساف يف مرحلة ما قبل احملاكمة ,عبد احلميد الدسوقي  دد. امح .84 .3

 .68ص,1118 ,القاىرة  ,دار النهضة العربية ,
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اما النوع الثاين من ادلصادر العادلية, ىي ادلصادر اخلاصة وىذه تشكل رلموعة واسعة من االعالنات       
واالتفاقيات االشلية اليت عاجلت مواضيع زلددة بعينها, او اختصت بفئة من االفراد , مثل اتفاقية العمل 

التفاقية اخلاصة بوضع الالجئُت عاـ بشأف ادلساواة بُت الرجاؿ والنساء يف االجر, وا 811الدولية  رقم 
(عاـ UNSCO, كذلك اتفاقية منظمة االمم ادلتحدة  للًتبية والعلـو  والثقافة )اليونسكو8418
بشأف  منع التمييز  يف التعليم, وإعالف االمم ادلتحدة  للقضاء على مجيع  اشكاؿ التمييز  8441

, واتفاقية 8448ؿ التمييز ضد  ادلرأة لعاـ , واتفاقية القضاء على مجيع اشكا8443العنصري لعاـ 
, , وغَتىا الكثَت من  االتفاقيات واالعالنات اليت تعاجل موضوعات زلددة, 8414حقوؽ الطفل  لعاـ 

 .(8)او تتعلق بأفراد  أو أشخاص زلددين
 

 ثانياً: المصادر اإلقليمية.
يوجد يف الوقت احلاضر ثالث نظم اقليمية تعمل يف ثالث قارات ذات فاعلية يف محاية حقوؽ     

اإلنساف, وىذه النظم حسب كفاءهتا ىي النظاـ االوريب الذي يعد افضلها, يليو النظاـ االمريكي والذي 
 يعمل يف قاريت امريكا الشمالية واجلنوبية, و النظاـ االفريقي.

, اليت كانت 8464ريب ىو االقدـ واألكثر فاعلية, ويعود أنشاءه إذل اتفاقية لندف عاـ النظاـ االو      
حلقوؽ اإلنساف واحلريات األساسية من أفضل نتاجاتو, وقد جاء ىذا النظاـ 8411اتفاقية روما عاـ

 دبحكمة ذات والية جربية ىي احملكمة االوربية حلقوؽ االنساف, ويعد اقدـ نظاـ اذ سبق حىت نظاـ
 . (1)األمم ادلتحدة كذلك انو األفضل من بُت  انظمة احلماية ليس فقط االقليمية بل والعادلية

اما بالنسبة للنظاـ االمريكي حلماية حقوؽ االنساف. فانو يستند إذل  وثيقتُت أساسيتُت, األوذل ىي      
ثل األصل العاـ لنظاـ احلماية , والذي انشأ ادلنظمة االمريكية, والثانية واليت سب8461ميثاؽ بوغوتا عاـ 

 .8444األمريكي وىي االتفاقية االمريكية حلقوؽ االنساف يف عاـ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ,االسكندرية ,منشأة ادلعارؼ  ,الطبعة الثالثة  ,قانوف حقوؽ االنساف وتطبيقاتو الوطنية والدولية ,زلمد بشَت  يد. الشافع   .8

 .41ص,من دوف  طبع
 ,الطبعة الثانية ,8ج,القانوف الدورل حلقوؽ االنساف ادلصادر ووسائل الرقابة ,خليل ادلوسى  ديوسف علواف و د. زلم دد. زلم .1

 .811ص,1111,االردف ,عماف ,دار الثقافة للنشر والتوزيع 
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, من قبل  وزراء خارجية الدوؿ 8414وقد مت إنشاء اللجنة االمريكية حلقوؽ اإلنساف يف عاـ      
يكية,  مث أُنشأت احملكمة االمريكية حلقوؽ االنساف, ورغم اف الدوؿ االمريكية قد اقتفت اثار االمر 

الدوؿ االوربية يف انشاء اللجنة االمريكية حلقوؽ االنساف واحملكمة االمريكية, إال اف البوف واسع بُت  
ن دوذلا, واختالؼ ادلستوى االثنُت, وذلك دلا تعانيو القارة االمريكية اجلنوبية من زبلف يف العديد م

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف على مستوى احلكومات والشعوب شلا حيوؿ دوف اجياد 
 . (8)معايَت واحدة قابلة للتطبيق يف مجيع اضلاء القارة االمر الذي ال تعانيو اوربا

اما النظاـ االفريقي فقد بدأ متأخرا, إذ وافق مؤسبر القمة االفريقي على ادليثاؽ االفريقي حلقوؽ     
, الذي أَلـز الدوؿ 8414, ودل يدخل حيز التنفيذ اال يف عاـ 8411االنساف والشعوب يف عاـ 

 االفريقية االعضاء بازباذ  اجراءات تشريعية الحًتاـ حقوؽ االنساف .
نظاـ االفريقي على خطى سابقيو يف انشاء زلكمة افريقية حلقوؽ االنساف يف  وسار ال    

,وادليثاؽ االفريقي يأيت ثالثاً من حيث الكفاءة بُت االنظمة القارية, إال إنو خطوة مهمة خصوصاً 1111
فقر اذا كاف يف مثل تلك القارة اليت تسيطر على معظم بلداهنا انظمة حكم عسكرية  مشولية, و الزاؿ ال

   .(1)واجلهل والتخلف ىو السائد يف اكثر بلداهنا
واحلقيقة اف االختالفات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وااليدلوجية العميقة بُت الدوؿ, تفرض     

زلاولة الدوؿ محاية حقوؽ االنساف يف نطاؽ اضيق من االنظمة العادلية, ضمن رلموعة دوؿ تكوف 
وادلثل االفضل ىنا ىو اجملموعة االوربية, ويف  , شلا حيقق محاية اكثر جدوى,نظمها متقاربة  ومتجانسة

وافريقيا, نلحظ إف  الوقت الذي نشاىد فيو اف النظم القارية تستوعب القارات االربع اوربا و االمريكيتُت
يعود ذلك اسيا القارة الوحيدة اليت دل ذبتمع دوذلا على وضع نظاـ حلماية حقوؽ ادلواطن االسيوي, وقد 

يف مجلة من االسباب اذل االختالؼ بُت دوذلا, من دوؿ غنية اذل دوؿ فقَتة ومن دوؿ رأمسالية اذل دوؿ 
اشًتاكية تسعى لتأسيس النظاـ الشيوعي ادلنشود, ومن انظمة دديقراطية  ليربالية اذل نظم عسكرية 

ؽ االنساف وخاصة احلقوؽ دكتاتورية. كل ىذه االسباب ادت اذل عدـ وضع نظاـ اسيوي حلماية حقو 
 السياسية .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .84د. الشافعي زلمد بشَت ,مصدر سبق ذكره,ص .8
د. فيصل شطناوي, حقوؽ االنساف والقانوف الدورل االنساين, الطبعة الثانية ,دار احلامد للنشر,عماف,االردف,  .1

 .816,ص1118
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 المطلب الثاني
 تطور الحماية الدولية واهميتها

 
ذبمع مصادر القانوف الدورل اليت عاجلت موضوع احلماية الدولية, أف االىتماـ واالمهية اليت حازت       

 عليها مسألة حقوؽ االنساف قد وصلت هبا اذل مصاؼ ادلواضيع الرئيسة ادلطروحة يف الوقت الراىن . 
, إال أف ىذا دل يتحقق بُت فبإمكاننا أف نقوؿ انو ادلوضوع رقم واحد يف بؤرة االىتماـ الدورل حالياً      

ليلة وضحاىا, بل جاء نتاج سنُت طويلة من ادلعاناة والنضاؿ ادلرير اليت قاستها البشرية ضد االستبداد 
حىت اضحت على ماىي عليو أالف, وسُيكرس ىذا ادلطلب يف فرعُت االوؿ لدراسة تطور احلماية الدولية 

 احلماية. حلقوؽ اإلنساف, والثاين للوقوؼ على أمهية تلك
 

 الفرع االول
 تطور الحماية الدولية

 اكتسى تطور احلماية الدولية ظاىريتُت رئيستُت:
األوذل :أف حقوؽ اإلنساف وحرياتو قد أصبحت شأف عادلي  بعد اف كانت ودلدة طويلة جدا من      

 االحتكارات  ادلطلقة  للدولة اليت ال ديكن أف تسمح حىت يف التفكَت بانتزاعو منها.
الثانية :انتقاؿ االىتماـ  هبذه احلقوؽ والتفكَت يف محايتها من رلاؿ ادلبادئ االخالقية وادلثالية     

الفلسفية  واالفكار اذل ساحة التطبيق الواقعي, حيث ظهر البحث عن وسائل النزوؿ هبذه ادلبادئ 
رحلة عدـ التدخل يف الشأف واألفكار إذل ساحة التطبيق. ولإلحاطة بادلوضوع سنتناوؿ تطور الرقابة من م

 . (8)الداخلي حلماية حقوؽ اإلنساف اواًل, إذل مرحلة التدخل للحماية ثانياً 
 أوالً :عدم التدخل:

 -بصورة شللكة  -يف منتصف القرف السابع عشر  نشأت الدولة القومية دبفهومها احلديث يف اوربا    
 ويف بواكَت والدة ىذا الوليد اجلديد بدا واضحاً ضرورة محايتو من صور التجمعات االنسانية االخرى, 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عربية,بَتوت مصطفى الفيالرل ,حقوؽ االنساف الرؤى العادلية واالسالمية  والعربية , الطبعة االوذل ,مركز دراسات الوحدة ال .8

 .86,ص1111لبناف, 
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وكانت الوسيلة لذلك ىي السيادة ادلطلقة, اليت مارسها احلكاـ اليت يف معناىا االورل, يعٍت اف كل حاكم 
ديلك زماـ مجيع االمور يف  شللكتو وال سلطة فوقو, وىذا ما يفسر عدـ خضوع الدولة ألي سلطة 

 سياسية عليا.
ه ارتبط دببدأ رفض التدخل, فاطالؽ مفردة السيادة تعٍت عدـ السماح والسيادة دبعناىا ادلطلق اعال    

بالتدخل يف شؤوف الدولة من جانب الدوؿ االخرى او اذليئات الدولية, أياً كاف شكل ىذا التدخل, وقد 
حاوؿ الفقهاء الربط بُت مبدأ عدـ التدخل ومبدأ مونرو او ما يسمى تصريح مونرو, والذي يعد الصياغة 

 .(8)الواضحة لسياسة عدـ التدخل رمسياً  االوذل
ظهر مبدأ عدـ التدخل اواًل يف التجمعات الدولية االقليمية منذ ثالثينات القرف العشرين, وأوذل      

النظم الدولية اليت اخذت بو ىي النظاـ االمريكي, مث اخذت بو رلموعات دولية اخرى مثل, منظمة 
أف مبدأ عدـ التدخل الدوؿ االمريكية  وحلف مشاؿ األطلسي, وحلف وارسو وجامعة الدوؿ العربية. إال 

دل يأخذ ما يستحقو من االىتماـ اال بعد تشريعو يف ادلادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاؽ االمم ادلتحدة 
واليت قالت:) ليس يف ىذا ادليثاؽ ما يسوغ لألمم ادلتحدة اف تتدخل يف الشؤوف اليت تكوف من صميم 

 ( . (1) االختصاص الداخلي لدولة ما
بدأ عدـ التدخل ادلظهر السليب  للسيادة ادلطلقة عند بداية نشأتو, فللسيادة مظهراف, اجيايب مّثل م     

وتعٍت سلطة الدولة العليا يف شلارسة اختصاصاهتا الداخلية واخلارجية دبا سبليو عليها مصلحتها, وسليب 
على الدوؿ واجب  وىو استبعاد اي تدخل يف دائرة االختصاص احملجوز للدولة, وىذا  االلتزاـ يلقي

 قانوين دورل  وىو عدـ  التدخل يف شؤوف الغَت.
ويف الربع االخَت من القرف العشرين, ومع اهنيار االرباد السوفييت, ومع وجود مصادر اخرى للتهديد      

الدورل دل سبثلو الدوؿ بل معطى جديد ظهر وفرض نفسو بقوة على ساحة التغَتات الدولية, 
نتقاؿ النزاعات من ما بُت الدوؿ اذل داخل الدولة نفسها, وظهور اليات جديدة يف متمثل)باإلرىاب( وا

 التدخل مثل احملاكم  الدولية وادلنظمات الدولية, كل ىذه االعتبارات يضاؼ ذلا اعتبارات التدخل من 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وقية ,بَتوت ,لبناف , د. ليلى نقوال الرحباين,التدخل الدورل مفهـو يف طور التبدؿ , الطبعة االوذل, منشورات  احلليب احلق .8
 .18,ص1188,

د. حساـ  امحد زلمد ىنداوي,التدخل الدورل االنساين دراسة فقهية وتطبيقية يف ضوء قواعد القانوف الدورل,الطبعة االوذل ,دار  .1
 .  14,  81,ص8444النهضة العربية ,القاىرة 
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بالشكل الذي سلبو  اجل محاية حقوؽ االنساف,  كلها شكلت ضغوط شديدة على مبدأ عدـ التدخل,
إطالقو السابق. كل ىذا طرح مجلة من التساؤالت لعل امهها ىو ربديد معٌت عدـ التدخل, و الصعوبة 

اليت تكمن  يف عدـ وجود معيار يفصل بُت  ادلسائل اليت تعد من النطاؽ او االختصاص احملجوز للدولة  
 .(8)وبُت ما ال يعد كذلك

ويشَت بعض الفقهاء اذل معيارين لتحديد ما يدخل  يف اجملاؿ احملجوز للدولة ,االوؿ معيار احلقوؽ     
السيادية اي احلقوؽ القائمة على الوصف القانوين للسيادة, واليت تباشرىا الدولة كاختصاصات متصلة  

فهو معيار وجود التزاـ دورل, بوجودىا  كدولة, سواء كاف داخل االقليم او خارجو. اما ادلعيار الثاين  
فاف ادلوضوع خيرج من دائرة االختصاص  -بغض النظر عن مصدره -فاذا وجد يف رقبة الدولة التزاـ دورل 

احملجوز اذل دائرة االختصاص الدورل, وعليو فمعيار التمييز بُت إعماؿ االختصاص الداخلي أو الدورل 
 . (1)ىو عدـ وجود او وجود التزاـ دورل

وبناء على ذلك عندما نظمت فرنسا مسائل اجلنسية يف اقاليم كانت خاضعة ذلا بعد احلرب العادلية      
رفضت بريطانيا ذلك, وعرض النزاع على احملكمة الدائمة للعدؿ الدولية اليت  -تونس و ادلغرب  -االوذل 

))إنو طادلا اف مسألة  :8433تبنت  وجهة  النظر الربيطانية,  فجاء يف قرارىا الصادر بصدد ادلسألة  
 ((. (3)داخلية نظمت  باتفاؽ دورل فأهنا  تفقد طابعها الوطٍت وتصبح مسألة دولية

تال النص على مبدأ عدـ التدخل يف ميثاؽ االمم ادلتحدة, عدد من االعالنات اليت ربـر التدخل يف      
الدعاية اليت تبث من اي دولة  , الذي يندد جبميع انواع8468شؤوف الدوؿ, منها قرار االمم ادلتحدة 

وزبل بالسالـ, وتؤدي اذل ارتكاب عدواف من اي دولة وزبل بالسالـ وتؤدي اذل ارتكاب عدواف, وقرار 
, الذي يشجب تدخل دولة ما يف الشؤوف الداخلية لدولة اخرى 8411)السالـ عن طريق األفعاؿ( 

لتحرًن التدخل يف 8441ؿ 1838دة رقم لتغيَت حكومتها  الشرعية, واالىم ىو اعالف االمم ادلتح
الذي اكد القرار االوؿ,  8444ؿ  1111الشؤوف الداخلية ومحاية استقالذلا وسياستها, والقرار رقم 

 , الذي اكد على عدـ التدخل وإف شلارسة التدخل ال تشكل خرقا 8481ؿ  1411واالعالف رقم 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يف شؤوف الدوؿ بذريعة  محاية حقوؽ االنساف , الطبعة االوذل, دار النهضة العربية ,القاىرة ,  د. حسُت حنفي عمر,التدخل .8
 .14-11ص 1116-1111

 وما بعدىا 886د. حساـ امحد زلمد ىنداوي ,مصدر سبق ذكره,ص .1
صرية للقانوف الدورل, د. جعفر عبد السالـ,تطور النظاـ القانوين  حلقوؽ االنساف يف اطار القانوف الدورل العاـ,اجمللة ادل .3

 .64,ص63,8418العدد
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 للميثاؽ وحسب بل وتعرض السلم  واالمن الدورل للخطر.
استند )رينيو كوست( يف توضيحو لعدـ التدخل واعتربه: ))تدخاًل يف  8441ؿ 1838وعلى القرار     

نسانيًا أو عن شؤوف دولة كل تدخل من دولة لفرض إرادهتا عليها, سواء كاف القصد إنسانيًا أـ غَت إ
طريق احلرب أو بسبل الضغط األخرى((, وسباشيًا مع ما حل بالعادل من تطورات وخصوصًا يف رلاؿ 
العالقات الدولية, اصبحت حقوؽ االنساف ىي قبلة االىتماـ العادلي وربقيق رفاىيتو وكرامتو بقصد 

لق لصاحل االختصاص الداخلي التنظيم الدورل, و بدأ شيئًا فشيًا يضيق نطاؽ االختصاص الداخلي ادلط
 .(8)ادلقيد بااللتزامات الدولية

اال اف تدخل القانوف الدوؿ حلماية حقوؽ اإلنساف دل يكن يستهدؼ القضاء على  سيادة الدوؿ,      
بل وحبسب كلمة كويف عناف)من اجل القضاء على احلدود واحلواجز ادلانعة من محاية ىذه احلقوؽ وكفالة 

 (.(1)احًتامها
 

 ثانياً: التدخل:
إال اف مرور فًتة طويلة كاف الزما لتبلور ىذه  رغم اف التدخل يعود جبذوره االوذل اذل وقت بعيد,      

الفكرة,   واف دل يؤدي ىذا اذل تقنُت الفكرة كمبدأ او كقاعدة دولية عرفية او مكتوبة كما ىو الشأف مع 
 مبدأ عدـ التدخل.

ولة دبواطنيها دل تدخل يف اختصاص القانوف الدورل, ودل زبرج من وكما رأينا, فإف عالقة الد    
اختصاص  القانوف الدورل اال يف هنايات القرف السابق كما وضحنا يف زللو, اما عن ربديد  مفهـو 
التدخل فقد اختلف الفقهاء اذل فريقُت, االوؿ اخذ بادلفهـو الضيق للتدخل )ادلفهـو التقليدي( والذي 

ريفاهتم على استخداـ  القوة العسكرية ومن ىؤالء: باكسًت, وبرايلي, وفوشي, وجارلس, يعتمدوف يف تع
 دسبوس, وزلمد طلعت الغنيمي .

 اما ادلعٌت الواسع, والذي اخذ بو اجلانب االخر من الفقهاء, واصحاب ىذا االذباه ال يقصروف      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 811,ص1181ـ والقانوف الدورل العاـ,الطبعة االوذل,ادلؤسسة احلديثة للكتاب,بَتوت,عدي زلمد رضا يونس,التدخل اذلدا .8
 وما بعدىا.

 .314د. حسُت حنفي عمر ,مصدر سبق ذكره,ص .1
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شلارسة الضغط أو التدخل على اإلجراءات العسكرية, بل تعداه اذل االجراءات االقتصادية والثقافية 
دولة ادلتدخلة يف شؤوف الدولة اليت  يتم التدخل يف شؤوهنا, والسياسية, اليت هتدؼ إذل إمالء رغبة  ال

ومن ىؤالء الزار  وغرابر, وكورتُت, وكالين, وعلى ما تقدـ  فاف التدخل  ديكن اف يتم  بأشكاؿ ال 
 .(8)حصر ذلا

اما اساس ىذا التدخل, فهو يستند اذل ما شرعو اجملتمع الدورل من اتفاقيات عادلية واقليمية, يقع يف     
مقدمتها ميثاؽ االمم ادلتحدة, الذي حيوي الكثَت من النصوص اليت اشارت اذل ضرورة احًتاـ حقوؽ 

َقُصر اىتماـ كل دولة على   االنساف واحلريات االساسية, وضرورة ضماهنا للجميع, وىذا ما ال يتحقق اذا
مراعاة ىذه احلقوؽ وتلك  احلريات يف حدودىا, إال مع االستعداد الزباذ ما يلـز من تدابَت يف حدود ما 

( من ادليثاؽ, اليت الزمت االعضاء بأف يقوموا 14يُلـز بو القانوف الدورل وفق ما نصت عليو ادلادة )
(من 11مقاصد االمم ادلتحدة ادلنصوص عليها يف ادلادة )منفردين ورلتمعُت  دبا جيب عليهم إلدراؾ 

 .       (1)ادليثاؽ, واليت من ضمنها محاية حقوؽ االنساف
نظرًا دلا يرتبط بالتدخل من مصاحل ومبادئ قانونية داخلية ودولية, ودلا  يتعلق بو من ضرورات يأيت      

الفقهية والفلسفية ودل يتوقف عند  يف مقدمتها محاية حقوؽ اإلنساف, فقد كاف ساحة للمجادالت
 حدود السياسة.

وانربت العديد من النظريات لدرسو, ووضعو يف رلهر التحليل والتقييم والتقوًن, فبعد تالشي     
النظريات  ادلثالية اليت اندرست معادلها يف ثالثينات القرف السابق, اليت اعتمدت مبادئ االخالؽ والقيم 

دورل, ظهر الطرح الواقعي بريادة )مورغنتو(, ربط ىذا الطرح بُت التدخل ومصلحة ادلثالية يف التعامل ال
الدولة ووجوب احلكم على العمل  من نتائجو, ويف رلاؿ التدخل االنساين فاف االلتزاـ بو يرتبط 
 بادلصلحة ايضاً, أو أف الكلفة العالية اليت تًتتب على عدـ تطبيق  ىذا ادلعيار ىي من يدفع الدوؿ إذل

ادلناداة هبا, وكاف يسَت اذل جنب النظرية الواقعية النظرية العادلية او )الكوزموبوليتية (, اليت قالت بفكرة 
ادلواطن العادلي الغَت مقيد بأي سلطة دينية او سياسية, وتطورت على يد الفقيو )كانت(, وكانت ىذه 

 قية دولية, مث ظهرت االفكار اجلديدةالنظرية ال تنادي حبق التدخل  بل بواجب التدخل اللتزامات اخال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  11,ص1111بو جالؿ صالح الدين ,احلق يف ادلساعدة  اإلنسانية ,الطبعة االوذل, دار الفكر اجلامعي,القاىرة, .8
 .48د. حساـ امحد زلمد ىندي ,مصدر سبق ذكره, .1
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ائن عقالين يف منتصف القرف العشرين وىي العقالنية والبنائية, فاألوذل بررت التدخل بفكرة اف الدولة ك 
يعتمد يف عادل تعمو الفوضى على محاية نفسو من اجل البقاء, والتدخل يأيت من اجل زيادة االمن 
وضماف بقاء الدولة. اما البنائية فأهنا ال ترى يف التدخل اال دعاية سياسية لتغطية ادلصاحل القومية أي اف 

 الدوؿ ىي الغاية منو . حقوؽ االنساف ماىي إال غطاء لشرعنة التدخل الذي تكوف مصاحل
واماـ ىذا ادلأزؽ احلرج الذي تعرض لو )التدخل( على ادلستوى السياسي والقانوين والفقهي, كاف ال      

بد من مقاربة من اجل التوفيق بُت متالزمة متعارضة )التدخل والسيادة(, وظهرت نتيجة لذلك مفاىيم 
ر ادلفهـو مع زلاوالت )برنار كوشنَت( يف اواخر جديدة  حاولت الربط بُت ادلفهومُت, واخَتًا استق

الثمانينات  بطرح احلق يف التدخل او )واجب التدخل (, ومن ناحية عملية سعى رللس االمن ومنذ 
سقوط االرباد السوفييت اذل تدخالت اكثر بذريعة محاية حقوؽ االنساف, حبيث ربوؿ مبدأ السيادة من 

عتباره واجب, فالدولة ملزمة ذباه رعاياىا باحًتاـ معايَت دولية حق مطلق اذل حق نسيب, واستقر على ا
توفر احلد االدىن من  احلماية  لتلك احلقوؽ, وخبالؼ ذلك ال يوجد بد من التدخل الدورل الذي قد 

 .(8)يكوف دبفهومو الواسع غالبا
 

 الفرع الثاني
 أهمية الحماية الدولية

 
ارتبطت حقوؽ االنساف مع السلطاف الداخلي للدوؿ, وبدأت حركة دولية تدرجيية يف االىتماـ هبذه      

احلقوؽ, وهبذا االعتبار تأيت امهية احلماية الدولية من مقدار امهية ىذه احلقوؽ اضافة اذل اعتبارات اخرى 
 ا للسلم واالمن الدوليُت .ال تقل امهية شلا تتمتع بو ىذه احلقوؽ من امهية, وهتديدات انتهاكه

مع هناية النصف االوؿ من القرف العشرين وبداية النصف الثاين منو, بدأ االىتماـ يف اطار      
العالقات الدولية ينتقل من الدوؿ وما ذلا من حقوؽ وما عليها من التزامات, اذل االنساف ذاتو بالنسبة 

تالءـ وما افرزتو ادلرحلة السابقة, حبيث مشل احلق يف للحقوؽ اليت جيب اف يتمتع, هبا واالىتماـ كاف ي
احلياة وحرية الفكر والعقيدة وربرًن التمييز العنصري والتعذيب واالسًتقاؽ واالبادة وحق العمل والتعليم, 

 باعتبار 
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 .11-84د. ليلى نقوال الرحباين,مصدر سبق ذكره,ص .8

ىذه احلقوؽ كثَتًا ما كانت تُغمط من قبل الدوؿ, ومحاية حقوؽ االنساف من ادلوضوعات اليت نالت 
الباحثُت من النواحي الفلسفية, والسياسية, والدولية, شلا كاف لو االثر على القانوف الدورل, فمن  اىتماـ

الناحية الفلسفية يعد تقرير حقوؽ االنساف ربقيقا لفكرة العدؿ, ومن الناحية السياسية فاف االقرار 
ساس شعيب حقيقي, بوجود حقوؽ االنساف ديثل ضمانة اساسية للوصوؿ اذل نظاـ سياسي يستند اذل ا

موجود يف الواقع وبالتارل ربقيق الدديقراطية, ومن الناحية الدولية فاف اضافة حقوؽ االنساف اذل اجملاالت 
اليت هتتم هبا احملافل الدولية, امر يكفل اقامة وتوطيد العالقات بُت الشعوب وصواًل اذل ربقيق اىتماـ 

ي أثرت بشكل مباشر على ادلفاىيم االساسية  للقانوف مشًتؾ بأبعاد ادلشاكل الدولية, كل ىذه النواح
 .(8)الدورل

 يالحظ اف احلماية الدولية تقع على مستويُت :   
 االوؿ: ادلستوى الداخلي, إذ من الواضح اف  محاية حقوؽ الفرد تتم اواًل من قبل دولتو ذاهتا.

وذلك عن طريق  تفعيل اليات احلماية الثاين: ادلستوى الدورل, سواء على ادلستوى العادلي او االقليمي, 
 الدولية طبقا لالتفاقيات اليت توقع عليها تلك الدولة.

وال جدؿ اف كفالة واحًتاـ حقوؽ االنساف, ليس رلرد امر جيب اف تسعى إليو منظمة دولية بعينها,     
 .(1)وإمنا جيب أف تتضافر جهود مجيع ادلنظمات الدولية العادلية واالقليمية

 ولكن ىل صلحت الدساتَت يف ربقيق حد ادىن حلماية حقوؽ االنساف؟   
أثبتت التجربة البشرية ادلريرة أف الدوؿ على ادلستوى الداخلي ويف حدود دساتَتىا احياناً, وخارج ىذه    

احلدود غالباً. مرارًا ما كانت تنتهك وسبتهن حقوؽ وحريات االفراد ودل تكن تلك احلقوؽ ادلسطرة يف  
 .(3)الدساتَت    اال شعارات كانت زبفي ورائها الوجو القبيح للسلطة

تظهر بصورة جلية ضرورة احلماية الدولية اماـ افتقار االفراد اليها على ادلستوى الداخلي للدوؿ إذ     
رد غالبا مع العالقة اجلدلية بُت الف -وخاصة تلك ادلتعلقة باحلقوؽ السياسية  -تتعارض احلماية الدولية 

 والسلطة يف القانوف الداخلي على ادلستوى الداخلي وبُت الدوؿ الكربى والدوؿ الصغرى.  ففيما يتعلق 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .848,ص8416, 61د. مصطفى سالمة حسُت,تأمالت دولية يف حقوؽ االنساف ,اجمللة ادلصرية للقانوف الدورل , العدد  .8
 4امحد ابو الوفا ,مصدر سبق ذكره,ص .1
 .18,ص33,8488صرية للقانوف الدورل,العددد. وحيد رافت ,القانوف الدورل وحقوؽ االنساف,اجمللة ادل .3



 
26 

بالعالقة بُت الفرد والسلطة فاف القانوف الداخلي ىو الذي يقضي حبماية حقوؽ الفرد ذباه السلطة اليت 
تراقب حركاتو وسكناتو, وتعمل على أف اليكوف الفرد مصدر خطر على األمن والنظاـ العاـ وال على 

وتتوسل لذلك دبا سبلكو من وسائل القمع والردع فأذا وجدت السلطة  سبتع السلطة باالمتيازات السياسية,
اف فرد او رلموعة افراد يشكلوف خطورة على وجودىا يف احلكم فإهنا ال تًتدد يف احلد من نشاط ىؤالء 
األفراد, وخاصة فيما يتعلق حبرياهتم السياسية فالعالقة بُت الفرد والسلطة عالقة تنافس بُت الطرؼ 

لذي ال ديلك وسائل القوة وىم األفراد وبُت الطرؼ القوي الذي ديلك تلك الوسائل وىي الضعيف ا
السلطة وأجهزهتا. والصعوبة ىنا نامجة عن اف اخلصم ىو احلكم فاذا ساءت العالقة بُت السلطة وبُت 

محاية  االفراد فاف امتيازاهتا وحقوقها تقدـ على حقوؽ االفراد ويف اطار ىذا التعارض البد من وجود
 حلقوؽ االفراد السياسية وضماف استمرار ىذه احلماية.

وعلى ادلستوى الدورل, فاف العالقة بُت الدوؿ الصغرى والدوؿ الكربى ربكمها القواعد اليت ربكم     
عالقة الطرؼ القوي بالطرؼ الضعيف, وىي قواعد غَت منصفة يف الغالب, وألجل استقرار ىذه العالقة 

لم واالمن الدوليُت, ال بد من ربصُت الدوؿ الصغَتة من تدخل الدوؿ الكبَتة, ىذا للمحافظة على الس
التدخل  وبوتَتة متصاعدة يأخذ من انتهاؾ حقوؽ االنساف حجة لتطبيق مفاعيلو, فاذا استطاع الفرد 
التمتع حبقوقو االساسية يف مواجهة السلطة الداخلي, فاف ذلذا االثر الفاعل يف ربجيم التدخل يف 
الشؤوف الداخلية, شلا ينعكس اثره على االمن واالستقرار الدوؿ, والوسيلة لذلك ىو تفعيل احلماية 

اليت تتم يف اطار ادلنظمات الدولية العادلية  -بعيدًا عن التدخل الغَت مشروع -الدولية القانونية 
حبقوقهم السياسية فأف واالقليمية, فإذا عجزت السلطة عن توفَت الضمانات اليت تتيح لألفراد التمتع 

النظاـ القانوين الدورل جيد لنفسو ادلربرات للتدخل, بغية توفَت ىذه احلماية ادلفقودة لذا فاف ادلؤسسات 
الدولية غالبا ما تدعي اف حقها يف التدخل ليس حلماية حقوؽ االفراد, بل حلماية حقوؽ الشعوب ايضاً  

(8). 
اماـ ىذه احلقيقة, ادلتمثلة يف اجياد النظاـ القانوين الدورل لنفسو ادلربرات للتدخل لتوفَت ىذه احلماية, صلد 
الشواىد قائمة على امعاف الدوؿ واستخفافها ال حبقوؽ مواطنيها فقط, بل يتعداىا اذل حقوؽ مواطٍت 

 فتأيت احلماية الدولية ككابح ذلذا الدوؿ االخرى, شلا قد يصل معو اذل هتديد السلم واالمن الدورل, 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

, القاىرة , 11د. زىَت احلسيٍت,الرقابة السياسية الدولية حلماية حقوؽ اإلنساف,اجمللة ادلصرية للقانوف الدورل,العدد .8
 . 816-813,ص8444
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التطور السليب, وألجل ذلك وِضعت صكوؾ حلماية حقوؽ االنساف عامة, كأليات وقائية اواًل وايضا  
ل عالجية, تُلـز الوسائل الوقائية الدوؿ حبد ادىن من احلماية, البد اف تلتـز بو من خالؿ اليات كوسائ

عمل مشًتكة للدوؿ االطراؼ يف ادلعاىدات واالتفاقيات ادلتعلقة حبقوؽ االنساف, اما الوسائل العالجية 
ىذه االنتهاكات إلعادة تتعامل مع حاالت االنتهاؾ ادلرتكبة ذباه حقوؽ االنساف, وتقصي سبل معاجلة 

 .(8)احلق اذل نصابو
إضافة اذل ما تقدـ فاف احلماية الدولية تساىم يف ضماف تطبيق ادلعايَت الدولية حلقوؽ االنساف,     

وإلزاـ الدوؿ هبا, شلا ينعكس على االستقرار الداخلي يف الدولة, إذ غالبا ما ترتبط االضطرابات اليت 
صل عليو الشعوب من حقوؽ, والشواىد قائمة يف وقتنا احلاضر على ما ربدث يف الدوؿ يف مدى ما رب

تقدـ, اذ تشهد ادلنطقة العربية العديد من الثورات والتظاىرات اليت زعزعت امن العديد من الدوؿ 
العربية, وازالت انظمة دكتاتورية حكمت وربكمت على مدار ثالث او اربعة عقود, وكاف ذلذه 

على ادلنطقة العربية وما جاورىا, وادت فيما ادت اليو من نتائج اذل تدخل االحداث االثر السليب 
عسكري دورل يف شؤوف بعض الدوؿ, ربت غطاء اشلي مشكوؾ يف شرعيتو او يف دوافعو احلقيقية على 

 اقل تقدير.
غم افتقار فتطبيق ادلعايَت الدولية حلقوؽ االنساف والزاـ الدوؿ هبا ينعكس على االستقرار يف الدوؿ, فر    

انظمة احلماية الدولية لسلطة اجلزاء, إال أهنا حققت تقدما ملموسا يف محاية احلقوؽ من االنتهاؾ  
 خصوصا على ادلستوى االقليمي .    
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21 

 

 الخـاتمة

يبقى موضوع احلماية الدولية منبعًا للعديد من النظريات واآلراء الفقهية يف القانوف الدورل , وايضاً      
يبقى مثارًا للجدؿ السياسي واخلالؼ بُت الدوؿ, ذلك إنو يتعلق بتجاوز من جانب دولة او رلموعة 

صات دوؿ اخرى, إذ ويف دوؿ, يف شلارسة اختصاصات معينة  حلدودىا اجلغرافية, ودخوذلا يف اختصا
العديد من االحياف يشكل رلرد إعالف دولة, أو ازباذ  ىيئة دولية ما قراراً يتعلق حبوؽ االنساف, يف دولة 

 نوع من التدخل, الذي ترفضو تلك الدولة متسلحًة بالسيادة.

ت الدولية, اليت واحلماية الدولية, حلقوؽ االنساف تتمثل يف مجلة من االجراءات اليت تتخذىا اذليئا    
تأخذ من تلك احلقوؽ موضوعًا لِنشاطها, أو  بصفة ىذه احلقوؽ إحدى ادليادين اليت هتتم هبا تلك 
اذليئات, وبالتارل فليس من احلماية الدولية ادلنظمة يف شيء, تلك االنشطة او الضغوطات او ادلمارسات 

ة حقوؽ االنساف, إذ أف قواعد التعامل الدورل )اجلزائية ( اليت تقـو هبا الدوؿ ذباه االخرى, بدواعي محاي
السليم يقتضي أف ربيل كل دولة ترى يف تصرؼ دولة اخرى انتهاؾ حلقوؽ االنساف اليت كفلتها ادلواثيق 
الدولية, أف ربيل اذل ادلنظمات الدولية ادلختصة ىذا االنتهاؾ, واف تلفت عنايتها اذل سلالفة نصوص 

 ف واليت تكوف اليت صدر منها االنتهاؾ طرفاً فيها.االتفاقيات الدولية ذات الشأ

وباعتبار االمم ادلتحدة شلثلة حلكومات الدوؿ رلتمعة, اصبحت ذات سلطة اعلى من الدوؿ منفردة, 
فاستقر العرؼ يف االمم ادلتحدة على أف تنظيم  مسألة داخلية يف االتفاقيات الدولية, خُيرجها من 

رل , شلا أدى بدوره اذل اضلسار مبدأ السيادة ادلطلقة, حبيث اصبح انتهاؾ النطاؽ الوطٍت اذل النطاؽ الدو 
حقوؽ االفراد دبثابة انتهاؾ اللتزاـ دورل, لكن ىذا الكالـ  ال يؤخذ على إطالقو, إذ بقيت احلماية 
خاضعة وقبل كل شيء للمناخات الدولية, واليت تتحكم هبا ادلصاحل قبل كل شيء اخر بسبب ما 

تمع الدورل من تناقضات وتعارض يف وعالقات معقدة, والذي افقد الثقة بوجود محاية دولية يتضمنو اجمل
 فعالة حلقوؽ اإلنساف.

 

 وديكن اف نصل يف هناية حبثنا ىذا إذل مجلة من االستنتاجات:
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إف احلماية الدولية مفهـو اخذ طريقو اذل التطبيق الدورل حديثا, فهو الزاؿ يف طور النشوء, ولن  -8
مبدأ دوليًا لُو اسسو السليمة قبل مرور وقت ليس بالقصَت, وال شك اف نضوجو ىذا يصبح 

 سوؼ يؤثر ويتأثر دبا حييطو يف البيئة الدولية.

إف احلماية الدولية حلقوؽ االنساف, تعد يف عصرنا احلارل ضرورة إنسانية واخالقية  يف ادلقاـ  -1
لتحقيق مجلة من االىداؼ ليس اقلها االوؿ, اتفقت اغلب دوؿ العادل على ضرورة تفعيلها, 

 ربقيق السلم واالمن الدوليُت, دلا تنطوي عليو انتهاكات حقوؽ االنساف من هتديد ذلما.

من انتهاؾ حقوؽ االنساف  -لألسف  -  رغم ما للحماية اليـو من امهية, إال إف ذلك دل دينع -3
, ويرتبط ذلك بالدرجة االساس يف الواقع العملي, شلا يشَت بوضوح اذل قصور اتفاقيات احلماية

بعدـ وجود نوايا حسنة لدى الدوؿ ادلوقعة على االتفاقيات  بتطبيق بنودىا, بل غالبًا ما يكوف 
ىذا التوقيع او االنضماـ  ألجل ذبنب نقد تلك الدولة, أو اف ذبابو برد فعل عنيف من الرأي 

 العاـ الدورل.

دودية احلماية الدولية حلقوؽ االنساف, إذ ال زالت اليـو السيادة جزء كبَت من مشكلة زل -6
ولو كاف ادلقابل   -وىو نادر  -تتمسك الدوؿ بشدة بسيادهتا ذباه التحرؾ الدورل ادلخلص 

انتهاؾ حقوؽ مواطنيها, غافلة عن اف االلتزاـ بقواعد احلماية اليت أقرهتا االتفاقيات ىو يف 
بتلك االتفاقيات بإرادهتا احلرة, وااللتزاـ  جوىره إقرار دلبدأ السيادة, ذلك أف الدوؿ التزمت

بنصوصها ىو التزاـ نابع من ارادهتا بطريق غَت مباشر, وبالتارل ال تعارض يف اجلوىر بُت محاية 
 حقوؽ االنساف دبوجب االتفاقيات الدولية وبُت مبدأ السيادة.

لة السَت السليم شكلت العديد من  التناقضات وتقاطع والتقاء العالقات الدولية كوابح عرق -1
للحماية الدولية, يأيت يف مقدمتها دخوؿ االعتبارات السياسية يف معادلة )احلماية والسيادة(,  
كذلك برز التحفظ على اتفاقيات احلماية كوسيلة لتحجيم نطاقها, كذلك ما ديكن اف تتعرض 

يلة يف اجياد لو ىذه االتفاقيات من تطبيق او عدـ تطبيق داخل الدولة, ودل تعدـ الدوؿ احل
 ادلربرات اليت سبكنها من التفاؼ حوؿ اتفاقيات احلماية الدولية, وعدـ تطبيقها.
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تستند احلماية الدولية سواء كانت يف إطار االمم ادلتحدة او يف إطار التنظيم االقليمي, تتند اذل  -4
ير, وفرؽ مجلة من االجراءات واليت تتعدد بتعدد االتفاقيات الدولية ذاهتا, مثل رفع التقار 

التحقيق, ونظاـ الشكاوى الفردية, وشكاوى الدوؿ فيما بينها, وفرؽ ادلراقبة او اخلرباء...اخل, 
ولكن ال توجد اي صفة الزامية لكل من ىذه االليات, شلا يفرغ احلماية الدولية من زلتواىا, 

 وجيعلها غَت ذات مضموف.

 :التوصيات

عقبة أماـ اإلرادة الدولية للمجتمع الدورل, فال بد  دبا إف االحتجاج بالسيادة الوطنية قد شّكل -8
أف تكوف ادلسؤولية يف محاية حقوؽ اإلنساف مشًتكة بُت األجهزة الدولية اليت تقررىا وتراقب 
تنفيذىا والسلطات الوطنية اليت ربًتمها وتطبقها, وكذلك العمل على تشجيع وتعزيز نظاـ 

ية حقوؽ اإلنساف, لذا نرى من الضروري عقد شكاوى األفراد الذي يعترب خَت وسيلة حلما
مؤسبر دورل عادلي يف أطار منظمة األمم ادلتحدة, يدعو ويؤكد على حث الدوؿ وإلزامها على 
دمج وإدراج أحكاـ االتفاقيات الدولية ادلعنية حبماية حقوؽ اإلنساف يف تشريعاهتا الوطنية 

 وتنفيذ تعهداهتا والتزاماهتا الدولية.

تفعيل االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوؽ اإلنساف يف العراؽ, ويف مقدمتها العهد نرى ضرورة  -1
, فعلى سبيل ادلثاؿ ال احلصر تتناقض أحكاـ 8444الدورل للحقوؽ ادلدنية والسياسية سنة

ادلعدؿ, ادلتعلقة جبرائم 8444لسنة888من قانوف العقوبات ادلرقم884,13,11,18ادلواد 
عبَت مع نصوص العهد الدورل للحقوؽ ادلدنية والسياسية النشر والتأليف وطرؽ الت

ادلتعلقة بادلوضوع, ايضًا من جانب أخر كاف العراؽ قد ربفظ عند ادلصادقة على 8444لسنة
على الربوتوكوؿ االختياري االوؿ ادللحق باحلقوؽ ادلدنية 8488كانوف الثاين11العهد يف

 ًن شكاوي إذل جلنة العهد ضد الدوؿ., الذي اقر حق األفراد بتقد8444والسياسية سنة 

رغم فعالية األنظمة اإلقليمية حلماية حقوؽ اإلنساف, إال إننا نرى ولألسف ضعف النظاـ   -3
العريب حلماية حقوؽ اإلنساف, كذلك نرى ضرورة وجود معاىدات متخصصة لكل فئة من 

حيث ُكرست االتفاقية  احلقوؽ يف إطار نظاـ احلماية العريب, كما ىو احلاؿ يف النظاـ األوريب
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االوربية حلماية حقوؽ اإلنساف حلماية احلقوؽ ادلدنية والسياسية, فيما أُقرت اتفاقية ثانية 
حلماية باقي احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية, وحىت فيما يتعلق بوجود اتفاقية عامة 

لة من االعضاء, اليت تتوذل جلميع فئات احلقوؽ صلد احلماية زلدود جداً, إذ أف اللجنة ادلشك
, سبثل الدوؿ شلا خيل حبيادىا 1116اإلشراؼ على تطبيق ادليثاؽ العريب حلقوؽ اإلنساف سنة 

ادلفًتض توافره لنجاح عملها, وىي عالوة على ذلك ذات صالحيات زلدودة, ودل ينص ادليثاؽ 
حلماية احلقوؽ  العريب حلقوؽ اإلنساف على زلكمة حلقوؽ اإلنساف وىي تشكل ضمانة مهمة

   خالفاً جلميع النظم اإلقليمية األخرى.

تستند احلماية الدولية سواء كانت يف إطار األمم ادلتحدة أو يف إطار التنظيم اإلقليمي, تستند  -6
إذل مجلة من اإلجراءات واليت تتعدد بتعدد االتفاقيات الدولية ذاهتا, مثل رفع التقارير, وفرؽ 

لفردية, وشكاوى الدوؿ فيما بينها, وفرؽ ادلراقبة أو اخلرباء...اخل, التحقيق, ونظاـ الشكاوى ا
ولكن ال توجد أي صفة إلزامية لكل من ىذه اآلليات, باستثناء التقارير وبالنسبة لعدد قليل 
جدًا من اجلاف مثل جلنة حقوؽ اإلنساف العاملة يف إطار العهد الدورل للحقوؽ ادلدنية 

عل اآلليات األخرى ملزمة وخصوصًا شكاوي األفراد اليت أثبتت والسياسية, لذا نرى ضرورة ج
  فعاليتها يف النظاـ األوريب.

ندعو كتاب وفقهاء القانوف الدورل والعلـو السياسية واجلامعات واألكاددييات ومنظمات اجملتمع  -1
تعمقة يف ىذا ادلدين ومجيع العاملُت يف حقوؽ اإلنساف, إذل إجراء ادلزيد من األحباث والدراسات ادل

اجلانب, األمر الذي سيؤدي إذل خلق وعي قانوين يف أوساط األفراد دلعرفة حقوقهم وكيفية محايتهم, 
 وبالتارل زيادة احًتاـ ىذه احلقوؽ ومنع أو احلد من االنتهاكات اليت تتعرض ذلا.

تعلقة حبقوؽ السعي إذل ضرورة وأمهية احًتاـ وتطبيق توصيات وقرارات أجهزة األمم ادلتحدة ادل -4
اإلنساف, من خالؿ إنشاء زلكمة خاصة بقضايا حقوؽ اإلنساف من خالؿ بروتوكوؿ يلحق 
بادليثاؽ خيوذلا النظر يف القضايا ادلتعلقة باحلقوؽ ادلقررة يف االتفاقيات الدولية, وكذلك ضرورة 
إنشاء جلاف أخرى تُغطي األعماؿ واالختصاصات اليت زبرج عن اختصاصات وسلطات 

اف األخرى, وىذا ما يؤدي إذل عدـ التضارب والتداخل فيما بُت األجهزة والفصل فيما اللج
 بينها.



 
32 

 المصادر 

 اوالً : القرآن الكريم 
 العربية المصادر ثانياً : 

اطروحة ابراىيم امحد عبد السامرائي,احلماية الدولية حلقوؽ االنساف يف ظل االمم ادلتحدة ,  .8
 .63,ص8448, كلية القانوف ,جامعة بغداد,  دكتوراه )غَت منشورة(

 163ىػ,ص8613ابن القطاع ,كتاب االفعاؿ , الطبعة االوذل , عادل الكتب,بَتوت, لبناف,   .1
 .41ابن منضور , لساف العرب , الطبعة األوذل , دار صادر بَتوت , بَتوت , بدوف  طبع,ص .3
 .113ابن منضور,مصدر سبق ذكره,اجلزء احلادي عشر,ص .6
 4ابو الوفا ,مصدر سبق ذكره,صامحد  .1
,باب 8468االماـ  ابو بكر زلمد عبد القادر , الطبعة االوذل ,سلتار الصحاح,بَتوت,لبناف,  .4

 .41احلاء,ص
باسيل يوسف,محاية حقوؽ االنساف ,بدوف عدد الطبعة,ادلؤسبر الثامن عشر الرباد احملامُت  .8

 .31,ص8443العرب ,ادلغرب ,
 ادلساعدة  اإلنسانية ,الطبعة االوذل, دار الفكر بو جالؿ صالح الدين ,احلق يف .1

 .  11,ص1111اجلامعي,القاىرة,
د. امحد ابو الوفا ,نظاـ محاية حقوؽ االنساف  يف منظمة االمم ادلتحدة  والوكاالت الدولية   .4

 .81,ص8411, 16ادلتخصصة ,اجمللة ادلصرية للقانوف الدورل ,العدد 
,احلماية ادلوضوعية واالجرائية  حلقوؽ االنساف يف د. امحد عبد احلميد الدسوقي  .81

 .68,ص1118مرحلة ما قبل احملاكمة , الطبعة االوذل ,دار النهضة العربية , القاىرة , 
د. امحد سلتار عمر,معجم اللغة العربية ادلعاصرة, الطبعة االوذل,اجمللد االوؿ,عادل  .88

 814,818,ص1111الكتاب,القاىرة, 
 ,قانوف حقوؽ االنساف وتطبيقاتو الوطنية والدولية , الطبعة د. الشافعي زلمد بشَت .81

 .41الثالثة , منشأة ادلعارؼ ,االسكندرية , من دوف  طبع,ص
 .84د. الشافعي زلمد بشَت ,مصدر سبق ذكره,ص .83



 
33 

د. جعفر عبد السالـ,تطور النظاـ القانوين  حلقوؽ االنساف يف اطار القانوف الدورل  .86
 64,ص63,8418انوف الدورل, العددالعاـ,اجمللة ادلصرية للق

د. حساـ  امحد زلمد ىنداوي,التدخل الدورل االنساين دراسة فقهية وتطبيقية يف ضوء  .81
 .   14,  81,ص8444قواعد القانوف الدورل,الطبعة االوذل ,دار النهضة العربية ,القاىرة 

 وما بعدىا 886د. حساـ امحد زلمد ىنداوي ,مصدر سبق ذكره,ص .84
 .48د زلمد ىندي ,مصدر سبق ذكره,د. حساـ امح  .88
 .314د. حسُت حنفي عمر ,مصدر سبق ذكره,ص .81
د. حسُت حنفي عمر,التدخل يف شؤوف الدوؿ بذريعة  محاية حقوؽ االنساف ,  .84

 .14-11ص 1111-1116الطبعة االوذل, دار النهضة العربية ,القاىرة , 
ساف,اجمللة ادلصرية للقانوف د. زىَت احلسيٍت,الرقابة السياسية الدولية حلماية حقوؽ اإلن .11

 . 816-813,ص8444, القاىرة , 11الدورل,العدد
د. فيصل شطناوي, حقوؽ االنساف والقانوف الدورل االنساين, الطبعة الثانية ,دار  .18

 .816,ص1118احلامد للنشر,عماف,االردف, 
د. ليلى نقوال الرحباين,التدخل الدورل مفهـو يف طور التبدؿ , الطبعة االوذل,  .11

 .18,ص1188نشورات  احلليب احلقوقية ,بَتوت ,لبناف , ,م
 .11-84د. ليلى نقوال الرحباين,مصدر سبق ذكره,ص .13
د. زلمد صايف يوسف,احلماية الدولية للمشردين قسريا داخل  دوذلم,دوف عدد  .16

 .1,ص1116الطبعة,دار النهضة العربية ,القاىرة , 
انوف الدورل حلقوؽ االنساف د. زلمد يوسف علواف و د. زلمد خليل ادلوسى ,الق .11

, الطبعة الثانية, دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عماف ,االردف 8ادلصادر ووسائل الرقابة ,ج
 .811,ص1111,

د. زلمود شريف بسيوين , موسوعة احلقوؽ,اجمللد االوؿ, الطبعة االوذل ,دار الشروؽ  .14
 .88,ص1113,القاىرة,  

حقوؽ االنساف ,اجمللة ادلصرية للقانوف  د. مصطفى سالمة حسُت,تأمالت دولية يف .18
 .848,ص8416, 61الدورل , العدد 



 
34 

د. نبيل عبد الرمحن ناصر الدين ,ضمانات حقوؽ االنساف  ومحايتها وفقا للقانوف  .11
.جاء التعريف 881,ص1114الدورل, الطبعة االوذل ,ادلكتب اجلامعي احلديث,االسكندرية , 

ليت  قسمها ادلؤلف اذل نوعُت  محاية قضائية ومحاية غَت اعاله يف معرض بياف انواع احلماية ا
 قضائية وىي ادلشار اليها.

د. وحيد رافت ,القانوف الدورل وحقوؽ االنساف,اجمللة ادلصرية للقانوف  .14
 .18,ص33,8488الدورل,العدد

الراغب االصفهاين, مفردات القرآف, الطبعة الثانية,دار القلم ,دمشق,  .31
 .111ىػ,ص8681

عدي زلمد رضا يونس,التدخل اذلداـ والقانوف الدورل العاـ,الطبعة االوذل,ادلؤسسة  .38
 وما بعدىا. 811,ص1181احلديثة للكتاب,بَتوت,

فرانسوز بوشيو سولينية,القاموس العلمي للقانوف االنساين, الطبعة االوذل , ترمجة زلمد  .31
 .316-313,ص1114مسعود,دار العلم للماليُت ,بَتوت, لبناف,

لك د. ىادي نعيم ادلالكي ,ادلدخل لدراسة القانوف الدورل حلقوؽ االنساف , كذ .33
 .38,ص1111الطبعة االوذل ,دار السالـ ,بغداد العراؽ ,  

مصطفى الفيالرل ,حقوؽ االنساف الرؤى العادلية واالسالمية  والعربية , الطبعة االوذل  .36
 .86,ص1111,مركز دراسات الوحدة العربية,بَتوت لبناف, 

 
 المصادر االجنبية ثالثاً : 

B. George. The Concept and Present Status of International 
Protection of Human Rights Forty Years After Universal 

Declaration ,1989-p17. 


